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a) 
INFORMACIJA O STANJU 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2011. GODINI 
 
 
1. UVOD 
 

Zakonom o zaštiti i spašavanju, ("Narodne novine" broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) (u 
daljnjem tekstu: Zakon), uređuje se sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u 
katastrofama i velikim nesrećama, način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u aktivnostima 
zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama, obveze, osposobljavanje i usavršavanje 
sudionika zaštite i spašavanja, zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje aktivnostima zaštite 
i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, provođenje 
mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja te nadzor nad provedbom ovog Zakona. 
 

Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su: prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, 
planiranje i pripravnost za reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća te 
poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na 
području na kojem je događaj nastao. Navedene temeljne zadaće ostvaruju se: 
 
• identifikacijom opasnosti, procjenom učinaka, ocjenjivanjem stanja operativnih snaga zaštite i 

spašavanja te procjenom ugroženosti i planova djelovanja, mjera i postupaka, 
• vođenjem evidencija svih izvora rizika i opasnosti, 
• trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i usavršavanjem 

sudionika zaštite i spašavanja, 
• uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede opasnosti, 
• obavješćivanjem sudionika zaštite i spašavanja o prijetnjama te mogućnostima, načinima, 

mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja, 
• aktiviranjem i djelovanjem operativnih snaga, 
• ostvarivanjem zadaća zaštite i spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima drugih država i 

međunarodnih organizacija na temelju sklopljenih međunarodnih ugovora, 
• organiziranjem djelotvornog praćenja aktivnosti opasnih izvora i potencijalno opasnih 

situacija, 
• informiranjem javnosti. 
 

Sukladno tomu jedinice lokalne i regionalne samouprave na temelju svojih prava i obveza 
utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode sustav zaštitu i spašavanje 
na svom području. 
 

S obzirom da, prema članku 28. stavak 1. podstavak 1. navedenog Zakona, u ostvarivanju 
prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave jednom godišnje ili pri donošenju proračuna u cjelini razmatraju stanje 
sustava zaštite i spašavanja i donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
svom području, u nastavku ćemo prikazati informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na 
području Osječke-baranjske županije. 
 
 
2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Operativne snage zaštite i spašavanja su snage koje su, pored obavljanja svojih redovitih 
djelatnosti, dužne planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja posljedica 
katastrofe te prilagođavati svoje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. 
Između ostaloga one se sastoje od sljedećih dijelova: 
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• Stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, 
• Službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 

redovitoj djelatnosti, 
• Zapovjedništva i postrojbi vatrogastva, 
• Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite i 
• Službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj 

djelatnosti. 
 

Kako bi se bolje razumio način djelovanja snaga za zaštitu i spašavanje temeljen na načelu 
supsidijarnosti te kako bi se pobliže objasnio način zapovijedanja, rukovođenja i koordinacije 
operativnim snagama zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama, potrebno je istaknuti 
određena zakonska rješenja koja reguliraju ova pitanja. 
 

U tom kontekstu treba reći da sukladno članku 30. stavku 2. Zakona, kada je općinski 
načelnik, gradonačelnik, odnosno predsjednik predstavničkog tijela u jedinicama lokalne samouprave 
u kojima se na temelju posebnog zakona ne bira općinski načelnik/gradonačelnik, uposlio sve 
kapacitete i mogućnosti s područja jedinice lokalne samouprave, upućuje županu zahtjev za dopunsku 
pomoć s područja županije. Pored toga člankom 30. stavkom 3. istog Zakona u slučaju neposredne 
prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području županije, župan ima pravo i obvezu 
mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno - tehničke potencijale s područja te jedinice područne 
(regionalne) samouprave, sukladno planu zaštite i spašavanja. 
 

Na temelju članka 9. stavka 1. i 2. Zakona, u katastrofama i velikim nesrećama župan izravno 
zapovijeda, koordinira i rukovodi operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini županije uz 
stručnu potporu županijskog Stožera zaštite i spašavanja. Sukladno tomu, a imajući u vidu članak 9. 
stavak 5. Zakona, operativne snage na razini županije djeluju na temelju odluke župana. 
 

Ovdje treba reći da se sukladno Zakonu, u aktivnosti zaštite i spašavanja pored operativnih 
snaga mogu uključiti i specijalizirane udruge građana (ronilački klubovi, radio amateri, aeroklubovi, 
planinarska društva, udruga izviđača, lovačka društva i slično), te mobilizirani građani, poduzeća, 
radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba. 
 

Na kraju ovoga odjeljka, budući da se radi o izuzetno značajnom dokumentu, treba naglasiti 
da je župan Osječko-baranjske županije još 2010. godine, donio, Rješenje o određivanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Osječko-baranjskoj 
županiji. Ovim dokumentom precizno su određene: operativne snage i pravne osobe koje će 
sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, način 
rukovođenja i koordinacije operativnih snaga te njihove dužnosti odnosno zadaće. 
 
 
2.1. Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije 
 

Odlukom Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/08.) osnovan je 
Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu Stožer). Stožer je stručno, 
operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja 
kojima rukovodi Župan. 
 

Stožer prema potrebi održava sjednice na kojima analizira aktualno stanje sustava zaštite i 
spašavanja na području Županije, sposobnost djelovanja svih operativnih snaga te razmatra ostale 
teme značajne za učinkovito funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja. Sukladno tomu Stožer je u 
2011. godini održao 8 sjednica na kojima su analizirana sva aktualna pitanja iz područja zaštite i 
spašavanja na našem području. Najveći problem s kojim je u 2011. godini bio suočen sustav zaštite i 
spašavanja na našem području bili su problemi u opskrbi pitkom vodom, prouzročeni dugotrajnom 
sušom, onih dijelova naše Županije koji nemaju uređen vodoopskrbni sustav već se vodom opskrbljuju 
iz zdenaca i bunara. Ovaj problem bio je najširih razmjera na područjima općina Podgorač i Drenje. 
Sukladno tome treba reći da je Stožer u suradnji s ostalim operativnim snagama i nadležnim tijelima 
sušom pogođenih općina, poduzeo niz konkretnih mjera kako bi se pitanje vodoopskrbe toga područja 
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adekvatno riješilo. Ovo se prije svega odnosi na činjenicu da su po preporuci Stožera a po nalogu 
Župana, angažirane cisterne kako iz kapaciteta Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije tako 
i iz kapaciteta Vodovoda Osijek koje su opskrbljivale sušom pogođeno područje kroz gotovo čitavo 
razdoblje krize u opskrbi pitkom vodom. Pored toga treba reći da je Županija, uz sve navedeno, 
općinama Drenje i Podgorač pružila odgovarajuću financijsku pomoć u rješavanju problema u opskrbi 
pitkom vodom, u okviru vlastitih financijskih mogućnosti. 
 

Uvidjevši da razmjeri ove nepogode premašuju materijalno-tehničke i financijske kapacitete 
Osječko-baranjske županije Župan se u nekoliko navrata obratio za pomoć u rješavanju ovoga 
problema Vladi Republike Hrvatske. Iako je reakcija Vlade Republike Hrvatske bila prilično troma i 
spora ipak su u konačnici angažirani određeni kapaciteti iz državnih robnih zaliha koji su pomogli u 
prevladavanju krize. 
 

U rješavanju problema u vodoopskrbi sušom pogođenog područja, Stožer kao i čitav sustav 
zaštite i spašavanja na našem području pokazali su spremnost učinkovitog operativnog djelovanja u 
kriznim situacijama. U tom kontekstu potrebno je nastaviti sustavnu edukaciju kako članova Stožera 
tako i onih koji aktivnosti zaštite i spašavanja provode na razini jedinica lokalne samouprave, kako bi 
isti i dalje bili adekvatna stručna potpora operativnoj provedbi aktivnosti zaštite i spašavanja na terenu. 
 

U proteklom razdoblju učinjeni su i brojni organizacijski iskoraci koji će u budućnosti 
značajno unaprijediti funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja. Ovdje svakako treba istaknuti da su 
sve jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije osnovale Stožere zaštite i 
spašavanja čime je cijeli sustav učinjen znatno operativnijim i sposobnijim odgovoriti različitim 
oblicima potencijalnih ugroza. 
 

Najznačajniji dokument za razvoj sustava zaštite i spašavanja na našem području, donesen u 
2011. godini, bez sumnje je Plan zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 11/11.). Plan zaštite i spašavanja operativni je dokument kojim se uređuje 
postupanje pri pojavi katastrofa i velikih nesreća. Osnova za razradu ovog dokumenta je Procjena 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Osječko-baranjske županije 
(klasa: 810-01/10-01/4, urbroj: 2158/1-01-01-10-4, od 2. srpnja 2010. godine) koju je donijela 
Skupština Osječko-baranjske županije. Plan zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije izrađen je 
sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i 
Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne 
novine" broj 38/08.). 
 

Razrada Plana provedena je za najteže mogućnosti ugrožavanja koje karakteriziraju i najgore 
posljedice. Za najteže mogućnosti ugrožavanja opisane su očekivane posljedice kako u pogledu 
stradavanja stanovništva tako i u pogledu ugrožavanja kritične infrastrukture i građevina. Plan se 
sastoji od tri osnovne cjeline: 
 

1. Upozoravanje 
2. Pripravnost, mobilizacija i narastanje operativnih snaga te 
3. Mjere zaštite i spašavanja. 
 

Planom zaštite i spašavanja razrađena je organizacija i provedba mjera za sva ugrožavanja za 
koja je Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Osječko-
baranjske županije procijenjeno da mogu rezultirati katastrofom ili velikom nesrećom. Poglavlja Plana 
zaštite i spašavanja prate odgovarajuća poglavlja iz Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 38/08.). 
 
 
2.2. Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite Osječko-baranjske županije 
 

Zapovjedništvo civilne zaštite Osječko-baranjske županije je dio operativnih snaga zaštite i 
spašavanja, koji zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju velike nesreće i katastrofe. 
Stoga je od osobitog značaja donošenje Odluke osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-
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baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 16/10.) kojom je definirana svrha osnivanja 
zapovjedništva, njegov ustroj i organizacija te način mobiliziranja članova zapovjedništva civilne 
zaštite. 
 

Svakako najznačajniji pomak ostvaren u protekloj godini u području djelovanja civilne zaštite 
jest donošenje Odluke o osnivanju postrojbi specijalističke namjene civilne zaštite Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 3/11) temeljem koje su osnovane postrojbe civilne zaštite 
specijalističke namjene koje čine četiri tima (Tim za spašavanje iz ruševina, Tim za zaštitu i 
spašavanje iz vode, Tim za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu i Tim za logistiku). 
 

Navedene postrojbe osnovane su kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, 
nositelji kojih su operativne snage zaštite i spašavanja, a koje se, u okviru redovne djelatnosti, bave 
zaštitom i spašavanjem te provođenjem mjera civilne zaštite. Ovdje treba istaknuti da je u 2011. godini 
započet proces kadrovske popune i materijalno-tehničkog opremanja svih navedenih postrojbi koji će, 
sukladno financijskim mogućnostima Županije, biti završen u slijedećih pet godina. 
 

Nažalost učinkovito funkcioniranje ove izuzetno značajne komponente sustava zaštite i 
spašavanja u mnogome je otežano zbog činjenice da mnoge jedinice lokalne samouprave na području 
Županije, nisu donijele Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao niti Plan 
zaštite i spašavanja (kao temeljne planske dokumente). 
 

Prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje Osijek, (zaključno s prosincem 2011. godine), Procjenu ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara za svoje područje donijeli su Gradovi Osijek i Valpovo te Općine: 
Bilje, Erdut, Feričanci, Kneževi Vinogradi, Koška, Petrijevci, Podgorač, Satnica Đakovačka, Semeljci 
i Strizivojna dok je u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave navedeni dokument u nekoj od faza 
izrade. Plan zaštite i spašavanja donijeli su Grad Osijek te Općine Feričanci, i Koška, dok je u ostalim 
jedinicama lokalne samouprave na području Županije navedeni dokument u nekoj od faza izrade. 
 

Ohrabruje podatak da su, prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog 
ureda za zaštitu i spašavanje Osijek, svi Gradovi na području Županije osnovali Zapovjedništva civilne 
zaštite, a sve jedinica lokalne samouprave donijele su odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće 
namjene. Ipak treba reći da i pored činjenice da su donošenjem navedenih odluka stvorile pravni okvir 
za osnivanje postrojbi civilne zaštite opće namjene, mnoge jedinice lokalne samouprave iste nisu i 
praktično primijenile. Sukladno tome prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek, (zaključno s prosincem 2011. godine), nisu osnovale 
Općine: Čepin, Drenje, Đurđenovac, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Popovac, 
Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka. 
 
 
2.3. Vatrogastvo na području Osječko-baranjske županije 
 

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Vatrogasna zajednica) 
četvrta je županijska vatrogasna zajednica u Republici Hrvatskoj po broju vatrogasnih postrojbi. Na 
području Županije djeluje 144 dobrovoljna vatrogasna društava i dvije javne profesionalne vatrogasne 
postrojbi (JPVP Osijek i JPVP Beli Manastir) udružene u 16 vatrogasnih zajednica gradova, općina i 
područja koje su osnivači Vatrogasne zajednice. Vatrogasne organizacije u Osječko-baranjskoj 
županiji raspolažu sa 136 vatrogasnih domova ili spremišta, 454 vatrogasna vozila i 187 vatrogasnih 
štrcaljki. Oko 1500 pripadnika vatrogasne mladeži, kroz razne odgojne, stručne i operativne sadržaje, 
stječe znanja i vještine u radu u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Javne profesionalne vatrogasne 
postrojbe čine najkvalitetniji i najoperativniji dio vatrogasnog sustava na području naše Županije, u 
pogledu opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi. 
 

BROJ POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OD 2006. DO 2011. 
Tablica 1. 
Godina 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Broj požara 518 811 736 961 386 998 
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Dodamo li podacima iz tablice 1., (koji jasno ukazuju na značajan porast broja požara u 2011. 
godini) i činjenicu da je u protekloj godini izvršeno 328 tehničkih intervencija te da su vatrogasne 
postrojbe intervenirale i u slučaju 4 akcidenta na našem području, možemo zaključiti da je vatrogastvo 
u Osječko-baranjskoj županiji u 2011. godini bilo suočeno s brojnim i izuzetno složenim zadaćama. 
Ovdje treba naglasiti da je porast broja požara u 2011. godini od čak 258,5% u odnosu na 2010. 
godinu, ponajviše posljedica dugotrajne prošlogodišnje suše koja je rezultirala povećanim rizikom od 
požara otvorenog prostora. Upravo su požari otvorenog prostora, kojih je u 2011. godini zabilježeno 
623 (u odnosu na 102 takva požara u 2010. godini) predstavljali najveći izazov vatrogasnim 
postrojbama na našem području u proteklom razdoblju. O razmjerima ovoga problema najbolje govori 
podatak da je u Osječko-baranjskoj županiji u 2011. godini, u požarima otvorenog prostora izgorjela 
površina od 2085 hektara, što je gotovo 16 puta više nego 2010. godine, kada je izgorio 131 hektar. Uz 
sve navedeno potrebno je još jednom istaknuti golem doprinos vatrogasnih postrojbi u prevladavanju 
prošlogodišnjih problema u opskrbi pitkom vodom u općinama Drenje i Podgorač, budući da su 
cisterne iz kapaciteta Vatrogasne zajednice, kontinuirano 72 dana dostavljale pitku vodu sušom 
pogođenim područjima. 
 

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije izradila je Program rada i Financijski plan 
Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2012. godinu te Izvješće o stanju zaštite od 
požara na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu. Svrha izrade ovih dokumenata jest, 
kroz osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, 
informativno-promidžbene aktivnosti, podići kvalitetu i učinkovitost vatrogasnog sustava. 
 

Na kraju ovoga odjeljka treba istaknuti još nekoliko bitnih činjenica koje su u 2011. godini 
unaprijedile zaštitu od požara na području Osječko-baranjske županije. Ovo se prije svega odnosi na  
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2012. 
godinu, koji je donijela Skupština Osječko-baranjske županije u prosincu 2011. godine. Navedeni 
dokument normativni je akt koji donosi detaljan i sveobuhvatan prikaz tehničkih, organizacijskih i 
urbanističkih mjera koje je u području zaštite od požara potrebno provesti kako bi se ista podigla na 
znatno višu razinu. Donošenjem ovoga dokumenta Županija je ispunila svoju zakonsku obvezu te u 
kontekstu činjenice da je isti sukladno važećim zakonskim propisima temelj za donošenje provedbenih 
planova unaprjeđenja zaštite od požara jedinica lokalne samouprave, otvorila put da sve jedinice 
lokalne samouprave na našem području donesu provedbene planove unaprjeđenja zaštite od požara za 
svoje područje. Pored toga Županija je donijela i druge značajne dokumente u području zaštite od 
požara: 
 
• Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 

području Osječko-baranjske županije u 2011.godini, 
• Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Osječko-baranjske 

županije u 2011. godini te 
• Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni u 

2011. godini na području Osječko-baranjske županije. 
 

Svrha navedenih akata jest omogućiti svim subjektima, koji su uključeni u izvršavanje mjera 
zaštite od požara, da učinkovito provode sve svoje zadaće kako bi se sigurnost stanovništva i njihove 
imovine podigla na višu razinu. 
 

Kako bi se mogla kontinuirano provjeravati spremnost i učinkovitost sustava zaštite i 
spašavanja, potrebno je još jednom  provoditi pokazne vježbe svih njegovih sastavnica. 
 
 
2.4. Aktivnosti Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije u 2011. godini 
 

Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu Društvo) dalo je svoj 
konstruktivni doprinos u rješavanju mnogih kriznih situacija s kojima je proteklih godina bila suočena 
Osječko-baranjska županija. Društvo je pravni subjekt čija je funkcija koordinacija zajedničkog rada 6 
gradskih i jednog općinskog društva Crvenog Križa. Glavna pokretačka snaga Društva svakako je 
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veliki broj stručno osposobljenih kadrova (15 ekipa za pružanje prve pomoći, 7 ekipa za spašavanje 
života na vodi, 3 ekipe za tehničku pomoć, 7 ekipa za traženje nestalih osoba, 2 ekipe za pročišćavanje 
vode i sanitaciju i 1 ekipa za psihološku pomoć). Pored toga treba istaknuti da je Društvo oformilo 
županijski interventni tim za djelovanje u izvanrednim situacijama koji čini 20 pripadnika obučenih za 
izvršavanje različitih zadaća ( od procjene situacije i pružanja prve pomoći do podizanja naselja i 
organizacije smještaja). Ove je godine započet proces opremanja navedenog tima. Uz sve navedeno ne 
treba zaboraviti da u okviru Društva djeluje oko 600 volontera koje je, u slučaju potrebe, moguće 
aktivirati u roku od 24 sata. Pored zavidnog ljudskog potencijala Društvo raspolaže značajnim 
materijalno-tehničkim kapacitetima od kojih kao najznačajnije treba istaknuti 3 kuhinje (u Osijeku, 
Valpovu i Đakovu) koje imaju mogućnost, u slučaju potrebe, pripremiti do 4000 kuhanih obroka 
dnevno. Jedno od najznačajnijih područja djelovanja Društva svakako je edukacija kako vlastitih 
članova tako i najširih slojeva stanovništva za različite praktične vještine, (pružanje prve pomoći, 
plivanje, spašavanje na tekućim i stajaćim vodama), koje se provodi kroz radionice, tečajeve i 
predavanja. Članovi Društva sudjelovali su u protekloj godini na brojnim natjecanjima, kampovima i 
pokaznim vježbama kako u Republici Hrvatskoj tako i van njenih granica. Kroz sudjelovanje dvoje 
svojih volontera u međunarodnim humanitarnim misijama u Pakistanu i na Haitiju Društvo je dalo 
svoj skromni doprinos ublažavanju teških posljedica prirodnih katastrofa koje su pogodile navedene 
države. 
 
 
2.5. Aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Osijek u 2011. godini 
 

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Osijek djeluje na području Osječko-baranjske 
županije sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06 ). 
Temeljem navedenog Zakona Osječko-baranjska županija dužna je sufinancirati redovne djelatnosti 
HGSS, stanice Osijek. Sukladno tome u 2011. godini potpisan je Sporazum o suradnji HGSS, stanice 
Osijek i Osječko-baranjske županije kojim su definirana područja zajedničkog interesa i dogovoreni 
modaliteti sufinanciranja redovne djelatnosti HGSS, stanice Osijek. Slijedom navedenog iz Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2011. godinu, za sufinanciranje redovne djelatnosti HGSS, stanice 
Osijek isplaćeno je 20.000,00 kuna. Iako se radi o relativno malom iznosu navedena sredstva 
omogućila su daljnje jačanje kapaciteta HGSS, stanice Osijek (u kojoj danas djeluje ukupno 23 
spašavatelja, pripravnika i suradnika). Budući su akcije spašavanja temeljni razlog osnivanja i 
postojanja HGSS, stanice Osijek treba reći da je u 2011. godini HGSS, stanica Osijek aktivirana 4 puta 
na području Osječko-baranjske županije. Pored toga članovi HGSS, stanice Osijek sudjelovali su u 
dvije potrage na području Republike Hrvatske izvan granica Osječko-baranjske županije. Ukupno je u 
2011. godini na akcije traganja i spašavanja HGSS, stanica Osijek utrošila 276 č/h ili 34 radna dana, 
na edukaciju 4578 č/h, odnosno 572 radna dana, na osnovno zbrinjavanje i održavanje potražnih pasa 
1190 č/h, odnosno 148 radnih dana. Članovi HGSS, stanice Osijek u 2011. godini djelovali su u 68 
različitih aktivnosti u koje su ukupno utrošili 7004 č/h, odnosno 875 radnih dana. 
 
 
2.6. Aktivnosti Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije u 2011. godini 
 

Funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja nezamislivo je bez učinkovitog djelovanja hitne 
medicinske pomoći. Hitna medicinska pomoć Osječko-baranjske županije organizirana je kao 
jedinstvena županijska ustanova za provođenje djelatnosti pružanja hitne medicinske pomoći, 
osiguranja prijevoza oboljelih, unesrećenih i ozlijeđenih u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i 
pružanje odgovarajuće medicinske pomoći za vrijeme prijevoza. Možemo reći da je Hitna medicinska 
pomoć Osječko-baranjske županije izrasla u respektabilnu instituciju u kojoj danas djeluje 41 tim hitne 
medicinske pomoći, 22 tima sanitetskog prijevoza i 5 timova prijavno-dojavne jedinice, raspoređenih 
na ukupno šest punktova na području županije. Za obavljanje svojih redovitih djelatnosti Hitna 
medicinska pomoć Osječko-baranjske županije raspolaže sa 49 sanitetskih vozila, od kojih se 14 
koristi za obavljanje hitne medicinske pomoći, a 35 za usluge sanitetskog prijevoza. U 2011. godini 
Hitna medicinska pomoć Osječko-baranjske županije obavila je 27.654 intervencije na terenu, 58.032 
ambulantnih pregleda, 31.272 unutaržupanijska sanitetska prijevoza, 2.314 međužupanijskih prijevoza 
pacijenata, 35.836 prijevoza dijaliziranih pacijenata, 3 sanitetska prijevoza u inozemstvo. 
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3. SKLONIŠTA OSNOVNE NAMJENE I SUSTAV SIRENA 
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI 

 
Za potpunu sliku o stanju sustava zaštite i spašavanja na našem području potrebno je reći 

nekoliko riječi o skloništima osnovne namjene kao i o sustavu sirena na području Osječko-baranjske 
županije. Sukladno tome u tablici koju donosimo u nastavku prikazana je trenutačna situacija glede 
skloništa osnovne namjene na području Osječko-baranjske županije.   
 

SKLONIŠTA OSNOVNE NAMJENE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
Tablica 2. 
REDNI 
BROJ GRAD BROJ 

STANOVNIKA
BROJ 

KUĆANSTAVA
BROJ 

SKLONIŠTA KAPACITET  

1. Beli 
Manastir 8034 3060 2 700  

2. Belišće 6493 2398 3 1050  

3. Donji 
Miholjac 6226 2215 2 500  

4. Đakovo 19508 6386 3 1000  
5. Našice 7894 2838 2 450  
6. Osijek 83496 33881 49 15930  
7. Valpovo 7396 2724 2 900  

 UKUPNO 139047 53502 63 20530  
 

Napomena:  Podaci navedeni u tablici dobiveni su od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog 
ureda za zaštitu i spašavanje Osijek. Podaci o broju stanovnika i broju kućanstava uzeti su iz 
Popisa stanovništva za 2011. godinu. 

 
Činjenica da je za samo pet skloništa imenovan njihov voditelj, uz dijelom neriješene 

imovinsko-pravne odnose (u 22 skloništa nije provedeno etažiranje), u mnogome otežava učinkovito 
upravljanje i svrhovito korištenje navedenih objekata. 
 

Na kraju ovoga poglavlja treba reći da se trenutno u sustavu daljinskog upravljanja sirenama 
županijskog centra 112 Osijek, nalazi ukupno 28 sirena, od čega 6 sirena nije u ispravnom stanju. 
Pored navedenih 28 sirena koje su uvezane u sustav daljinskog upravljanja sirenama županijskog 
centra 112 Osijek u funkciji je i 96 sirena čiji su vlasnici odnosno korisnici dobrovoljna vatrogasna 
društva s područja Osječko-baranjske županije. 
 
 
4. MEĐUNARODNA SURADNJA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

U 2011. GODINI 
 

Činjenica da mnoge potencijalne ugroze prelaze granice kako naše Županije tako i Republike 
Hrvatske dodatno potencira potrebu razvoja međunarodne suradnje srodnih službi i institucija u 
području zaštite i spašavanja. U tom kontekstu treba reći da je u 2011. godini nastavljen rad Mješovite 
radne skupine za prekograničnu suradnju u području zaštite i spašavanja (koja je ustrojena na temelju 
Sporazuma o suradnji u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa između 
Osječko-baranjske županije i mađarske županije Baranya) te su na redovitom godišnjem susretu, 
održanom u Pečuhu u Republici Mađarskoj, dogovoreni daljnji pravci suradnje. Pored toga treba reći 
da je u 2011. godini uspješno priveden kraju projekt Dravis 2, (koji se provodio u okviru IPA 
Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Mađarska 2007-2013. i u kojem je Osječko-baranjska 
županija bila jedan od projektnih partnera s hrvatske strane). O opravdanosti ovoga projekta najbolje 
govore praktične koristi koje su rezultat njegove uspješne realizacije. 
 

Ovo se prije svega odnosi na činjenicu da je realizacijom projekta Dravis 2 izrađena studija 
pod nazivom "Pripravnost za nuklearnu nesreću na području Osječko-baranjske županije" čime je 
Osječko-baranjska županija postala prva jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici 



 8

Hrvatskoj koja ima dokument ovoga tipa. Studija pruža sveobuhvatan uvid u sve oblike i vrste 
nuklearnih nesreća koje u dogledno vrijeme mogu pogoditi područje Osječko-baranjske županije te 
daje detaljan opis mjera i aktivnosti koje je u području nuklearne sigurnosti potrebno provesti, kako bi 
se sigurnost stanovništva u ovome segmentu. 
 

Pored toga kroz projekt Dravis 2, nabavljena je sofisticirana informatička oprema kojom je na 
području Županije uveden GIS sustav te su nakon osposobljavanja operatera provedena i prva 
mjerenja. 
 

Dodamo li ovome da je Projektom suradnja institucija koje se zaštitom i spašavanjem bave 
kao svojom redovitom djelatnošću, s obje strane granice, podignuta na znatno višu razinu jasno je da 
je realizacijom projekta Dravis 2, ukupne vrijednosti 337.942,00 eura, Osječko-baranjska županija 
učinila novi veliki iskorak u daljnjoj izgradnji sustava zaštite i spašavanja na svom području. 
 

Iskustvo stečeno u realizaciji projekta Dravis 2 izuzetno je značajno i u kontekstu lakše 
realizacije budućih projekata koji će se financirati iz fondova za prekograničnu suradnju Europske 
unije. 
 

Sve navedeno još je jedan jasan pokazatelj da Osječko-baranjska županija svakom segmentu 
sigurnosti svojih stanovnika, pristupa s dužnom pozornošću koristeći u izgradnji sustava zaštite i 
spašavanja na svom području, najnovija znanstvena dostignuća. 
 
 
5. ZAKLJUČAK 
 

Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 
2011. godini dala je kratak opis onoga što je to sustav zaštite i spašavanja, od čega se on sastoji, što su 
to operativne snage i od čega se sastoje te je prikazala najvažnije događaje koje su doprinijeli razvoju 
sustava zaštite i spašavanja na našem području u protekloj godini. 
 

Pokazatelj koji najbolje govori da Osječko-baranjska županija ima čvrsto postavljene ciljeve 
kao i jasnu viziju njihovog ostvarivanja u području zaštite i spašavanja jesu i slijedeće činjenice: u 
prošloj godini nastavljen je proces daljnjeg razvoja i unaprjeđenja sustava zaštite i spašavanja na 
našem području, Osječko-baranjska županija dala je svoj puni doprinos uspješnoj realizaciji Projekta 
Dravis 2, a doneseni su i mnogi  strateški značajni dokumenti: 
 
• Plan zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije, 
• Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske 

županije, 
• Sporazum o suradnji HGSS, stanice Osijek i Osječko-baranjske županije, 
• Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 

2012. godinu, 
• Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 

području Osječko-baranjske županije u 2011. godini, 
• Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Osječko-baranjske 

županije u 2011. godini, 
• Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni u 

2011. godini na području Osječko-baranjske županije. 
 

Ovdje je još jednom potrebno naglasiti da je i pored činjenice da je u protekloj godini učinjen 
značajan napredak u razvoju sustava zaštite i spašavanja na našem području i dalje na svim razinama 
potrebno činiti dodatne napore kako bi se stupanj materijalno-tehničke opremljenosti i stručne 
osposobljenosti najoperativnijih dijelova sustava podigao na još višu razinu. U tu svrhu potrebno je 
kontinuirano raditi na edukaciji osoba uključenih u sustav zaštite i spašavanja (provedbom vježbi, 
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seminara, specijaliziranih tečajeva i tematskih radionica). U tom kontekstu potrebno je istaknuti 
nužnost daljnjeg kadrovskog ekipiranja i materijalno-tehničkog opremanja Odsjeka za zaštitu i 
spašavanje, koji u okviru Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije, djeluje kao 
stručna služba, koja obavljanjem širokog spektra aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja, daje  
golemi doprinos učinkovitom funkcioniranju kako Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske 
županije tako i ostalih sastavnica ovoga izuzetno složenog sustava. Treba također istaknuti da Odsjek 
za zaštitu i spašavanje obavlja širok spektar poslova vezanih uz Zapovjedništvo civilne zaštite 
Osječko-baranjske županije kao i uz ustrojavanje i materijalno-tehničko opremanje postrojbi civilne 
zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije. 
 

Promatramo li podatke navedene u ovoj Informaciji u kontekstu Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2010. i 2011. godini 
("Županijski glasnik" broj 9/10.) treba reći da su sve mjere i aktivnosti usmjerene unaprjeđenju  
sustava zaštite i spašavanja na našem području, (o kojima je ovdje bilo riječi), provedene sukladno 
navedenim Smjernicama i predstavljaju korak ka njihovoj punoj realizaciji. 
 

Ipak treba reći da se zbog niza objektivnih okolnosti (poput činjenice da ni nakon višekratnih 
traženja pojedine institucije nisu dostavile sve potrebne podatke za izradu Plana civilne zaštite ili 
Vanjskog plana za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati 
posljedice za život i zdravlje ljudi i za okoliš) pojedini ciljevi predviđeni navedenim Smjernicama, 
nisu mogli biti realizirani u predviđenim rokovima. 
 

Stručne službe Županije kao i svi subjekti uključeni u realizaciju Smjernica učiniti će dodatne 
napore kako bi sve njene nerealizirane odrednice, (poput Vanjskog plana za sprječavanje velikih 
nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i za okoliš, 
Plana civilne zaštite, ili osnivanja skladišta za potrebe postrojbi civilne zaštite), bile realizirane u 
narednom razdoblju i u rokovima predviđenim novim Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini. 
 

Županija je spremna, svojim znanjem i iskustvom pružiti svu potrebnu pomoć jedinicama 
lokalne samouprave u donošenju i izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara te Plana zaštite i spašavanja kao i pri ustrojavanju postrojbi civilne zaštite. 
 

Na kraju možemo reći da sustav zaštite i spašavanja predstavlja najsloženije područje ljudskog 
djelovanja kako na županijskoj tako i na državnoj razini. Ustrojavanjem kvalitetnog sustava zaštite i 
spašavanja postigao bi se visoki stupanj sigurnosti u društvenoj zajednici, što bi imalo dalekosežne 
pozitivne učinke i na druga područja društvenog života. 
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b) 
 

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 
broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 14. i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), 
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _______________ 2012. godine 
 
 
 

S M J E R N I C E 
 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Osječko-baranjske 

županije u 2012. godini 
 
 
UVOD 
 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica: nesreća, velikih nesreća, i katastrofa te 
ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, utvrđenih Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara sa područja Osječko-baranjske županije klasa: 810-01/10-
01/4, urbroj: 2158/1-01-01-10-4 od 2. srpnja 2010., a u cilju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i 
kulturnih dobara te okoliša i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (Stožer 
zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem 
bave u okviru svoje redovne djelatnosti, zapovjedništva i postrojbe vatrogastva, zapovjedništava i 
postrojbi civilne zaštite, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donose se smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije. 
 

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-
baranjske županije u 2010. i 2011. godini koje je u rujnu 2010. godine, donijela Skupština Osječko-
baranjske županije, definirani su strateški ciljevi za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na našem 
području. U proteklom razdoblju ostvareni su mnogi ciljevi definirani navedenim dokumentom čime 
je učinjen iskorak u stvaranju učinkovitog sustava zaštite i spašavanja. Ipak, zbog niza objektivnih 
ograničenja (nedostatan financijski kapacitet kako jedinica lokalne samouprave tako i županije, 
nedostatak kadrova unutar stručnih službi koje se bave zaštitom i spašavanjem na lokalnoj i 
regionalnoj razini, izostanak pravovremene dostave podataka od strane nadležnih institucija) neki od 
ciljeva predviđenih gore navedenim Smjernicama nisu ostvareni u planiranom roku. Slijedom 
navedenog, Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-
baranjske županije u 2012. nastavit će se rad na realizaciji do sada neostvarenih strateških ciljeva i 
otvoriti mogućnost za daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja temeljen na najnovijim znanstvenim 
dostignućima. 
 

Cilj Smjernica je definirati i uskladiti ljudske i materijalno-tehničke kapacitete kojima 
raspolaže Osječko-baranjska županija u slučaju pojave bilo kojeg oblika ugroze te oformiti jedinstven 
i dobro koordiniran sustav zaštite i spašavanja s jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i 
zadacima svih njegovih sastavnica. 
 

Donošenjem Smjernica stvaraju se preduvjeti ne samo za prevenciju i zaštitu od mogućih 
ugroza, nego i za učinkovito reagiranje u slučajevima nesreća, velikih nesreća i katastrofa s ciljem 
minimiziranja štetnih posljedica i brze normalizacije svakodnevnog života na pogođenom području. 
 
 
1. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne 

djelatnosti 
 

Sustav zaštite i spašavanja i učinkovita provedba njegovih složenih zadaća nezamisliva je bez 
službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti. Na 
prostoru naše Županije egzistira i djeluje širok spektar ovakvih subjekata (u najširem smislu ovdje 
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možemo uključiti prijevozničke, građevinske, ugostiteljsko-turističke i druge gospodarske subjekte) 
koji svojim materijalno-tehničkim ili smještajnim kapacitetima mogu dati značajan obol učinkovitoj 
provedbi aktivnosti zaštite i spašavanja. Ovdje treba reći da su Rješenjem o određivanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Osječko-baranjskoj 
županiji, koje je u prosincu 2010. godine donio Župan, određene operativne snage i pravne osobe od 
interesa za zaštitu i spašavanje kojima će Župan, u slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe 
ili veće nesreće na području Županije, dati određene zadaće. 
 

U narednom razdoblju pojačat će se suradnja sa službama i pravnim osobama koje se zaštitom 
i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti kako bi koordiniranim djelovanjem, svi 
relevantni subjekti izradili programe čija bi realizacija doprinijela materijalno-tehničkom jačanju 
sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije i njegovom harmoničnom 
funkcioniranju kao jedinstvene cjeline. 
 
 
2. Udruge građana od interesa za sustav zaštite i spašavanja 
 

Pored službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne 
djelatnosti, u svakoj društvenoj zajednici koja njeguje napredne demokratske tekovine slobodnog 
svijeta, djeluje čitav niz udruga građana koje različitim aktivnostima njeguju mnoga specifična znanja 
i vještine koje mogu značajno unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja. 
 

Svjesna navedene činjenice Županija će u narednom razdoblju izraditi Registar udruga 
građana od interesa za sustav zaštite i spašavanja. Nakon izrade Registra, Županija će sve njime 
obuhvaćene udruge građana pozvati da izrade i prezentiraju programe razvoja kako bi se sagledale 
mogućnosti njihovog daljnjeg materijalno-tehničkog i kadrovskog jačanja, u cilju njihovog skladnog 
inkorporiranja u sustav zaštite i spašavanja. 
 

Sukladno tome Županija je na temelju navedenih Programa spremna, u okviru svojih 
financijskih mogućnosti, financirati one aktivnosti udruga koje se, nakon provedene stručne 
valorizacije, pokažu opravdanim za unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja. 
 

S udrugama čije aktivnosti u najvećoj mjeri doprinose izgradnji i unaprjeđenju sustava zaštite 
i spašavanja, Županija će sklopiti sporazume o utvrđivanju zajedničkog interesa za njihovo djelovanje 
i tako postaviti temelje dugoročne suradnje. 
 

Jedna od najznačajnijih udruga ovoga tipa jest Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica 
Osijek (u daljnjem tekstu: HGSS, stanica Osijek) kao stručna humanitarna, neprofitna udruga čiji su 
pripadnici specijalizirani za traganje i spašavanje u posebnim okolnostima, na nepristupačnim 
područjima te pri elementarnim nepogodama i drugim akcidentnim situacijama koje zahtijevaju 
uporabu posebnih sposobnosti spasilačkih tehnika i opreme. U tom kontekstu treba reći da su Osječko-
baranjska županija i HGSS, stanica Osijek sklopili Sporazum o suradnji kojim su definirana područja 
zajedničkog interesa Županije i HGSS, stanice Osijek te uređen način financiranja redovnih djelatnosti 
HGSS, stanice Osijek. 
 

Kako je jedno od područja zajedničkog interesa, definiranih ovim Sporazumom, provedba 
obuke spašavanja organiziranjem: vježbi, seminara i tečajeva, navedeni dokument dobar je temelj 
suradnje u narednom razdoblju koji otvara široke mogućnosti za razvoj sustava zaštite i spašavanja. U 
tom svjetlu Osječko-baranjska županija intenzivirat će suradnju s HGSS, stanicom Osijek te će u 
okviru svojih financijskih mogućnosti sustavno pomagati njene redovne djelatnosti. 
 
 
3. Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe 
 

Vatrogasnu djelatnost na području Osječko-baranjske županije objedinjuje Vatrogasna 
zajednica Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Vatrogasna zajednica), koju čine 144 
dobrovoljna vatrogasna društva te dvije profesionalne vatrogasne postrojbe udružene u 16 vatrogasnih 
zajednica gradova, općina i područja, koji su i osnivači Vatrogasne zajednice. Ovdje svakako treba 
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istaknuti značaj dvaju javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi (JPVP Osijek i JPVP Beli Manastir) 
koje svojom opremljenošću i osposobljenošću mogu odgovoriti gotovo svim oblicima potencijalnih 
ugroza te kao takve čine najkvalitetniji i najoperativniji dio vatrogasnog sustava na području Osječko-
baranjske županije. U okviru financijskih mogućnosti potrebno je dalje razvijati djelatnosti 
dobrovoljnih vatrogasnih društava kao najbrojnijih i najrasprostranjenijih vatrogasnih postrojbi na 
području Županije koje pored svoje primarne funkcije, ostvaruju i čitav niz drugih funkcija značajnih 
za skladno funkcioniranje šire društvene zajednice Kako bi se u narednom razdoblju materijalno-
tehnička opremljenost i stručna osposobljenost ove komponente sustava zaštite i spašavanja podigla na 
višu razinu potrebno je (kroz suradnju Osječko-baranjske županije, Vatrogasne zajednice i inih 
vatrogasnih postrojbi ovoga područja) provesti sljedeće aktivnosti: 
 
1. sustavno provoditi preventivne mjere zaštite od požara (osobito tijekom ljetnih mjeseci, u 

sezoni žetvenih radova kao i u drugim razdobljima u godini u kojima postoji povećana 
opasnost od nastanka požara); 

2. educirati lokalno stanovništvo o opasnostima i negativnim učincima požara; 
3. kontinuirano provoditi stručnu suradnju vatrogasnih zajednica gradova i općina, dobrovoljnih 

vatrogasnih društava i javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi na području Županije u cilju 
ostvarivanja zajedničkih zadaća i unaprjeđenja operativne sposobnosti svih vatrogasnih 
postrojbi; 

4. nastaviti opremanje vatrogasnih postrojbi najsuvremenijim materijalno-tehničkim sredstvima; 
5. stalno provoditi stručno osposobljavanje vatrogasnih postrojbi organizacijom seminara, 

tečajeva i pokaznih vježbi; 
6. intenzivirati suradnju vatrogasnih postrojbi na području Osječko-baranjske županije i drugih 

gospodarskih subjekata, ustanova i udruga koji se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje 
redovne djelatnosti kako bi se osiguralo njihovo koordinirano djelovanje u slučaju nastanka 
nesreće, velike nesreće ili katastrofe; 

7. u suradnji sa stručnim institucijama revidirati Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija sukladno važećim propisima; 

8. donijeti Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu; 

9. izraditi izvješće o provedbi Provedbenog plana za unaprjeđenje zaštite od požara za područje 
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu. 

 
 
4. Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite 
 

Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite buduća su temeljna strateška pričuva sustava zaštite 
i spašavanja na području Osječko-baranjske županije. Imamo li u vidu da je ustrojavanje ovoga 
izuzetno kompleksnog sustava vrlo zahtjevan zadatak treba reći da je u ovom segmentu sustava zaštite 
i spašavanja učinjen napredak u protekle dvije godine. O tome najbolje govore sljedeći podaci: 
donesen je Plan zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije, donesena je Odluka o 
osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije i Odluka o osnivanju postrojbi 
civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije. Pored toga započet je proces 
kadrovske popune i materijalno-tehničkog opremanja navedenih postrojbi. Ipak potrebno je provesti 
još čitav niz mjera i aktivnosti kako bi sustav civilne zaštite na našem području bio u potpunosti 
ustrojen i spreman odgovoriti svim potencijalnim izazovima. 
 

Sukladno tome u narednom razdoblju potrebno je: 
 

1. donijeti Vanjski plan za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu 
izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i za okoliš; 

2. donijeti Plan civilne zaštite; 
3. u suradnji sa svim relevantnim institucijama izraditi standardne operativne postupke za sve 

predvidive oblike izvanrednih situacija; 
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4. sustavno provoditi edukaciju članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, 
Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije, vatrogasnog zapovjedništva te 
postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene; 

5. nastaviti proces kadrovske popune i materijalno-tehničkog opremanja kako Zapovjedništva 
tako i postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije; 

6. permanentno provoditi proces edukacije djece i mladeži u području zaštite i spašavanja; 
7. kontinuirano provoditi pokazne vježbe kako bi se provjerila spremnost sustava zaštite i 

spašavanja za odgovor na sve potencijalne ugroze te uklonili eventualno uočeni nedostaci; 
8. putem mješovite radne skupine za prekograničnu suradnju u području zaštite i spašavanja 

nastaviti dosadašnju kvalitetnu suradnju s mađarskom Županijom Baranja (kroz intenzivnije 
kontakte, razmjenu informacija i provedbu zajedničkih vježbi u pograničnom području) kako 
bi se postiglo sinkronizirano djelovanje dvaju susjednih regija u slučaju nastanka nesreća, 
velikih nesreća i katastrofa; 

9. kroz sudjelovanje u programima za prekograničnu suradnju Europske unije osigurati sredstva 
za daljnju izgradnju sustava zaštite i spašavanje; 

10. nastaviti međunarodnu suradnju na unaprjeđenju sustava zaštite i spašavanja kako s državama 
članicama Europske unije tako i drugim državama u regiji; 

11. unaprijediti međužupanijsku i regionalnu suradnju na unaprjeđenju sustava zaštite i 
spašavanja; 

12. u suradnji Osječko-baranjske županije i gradova na njenom području osnovati skladište u 
kojemu će se na adekvatan način uskladištiti oprema specijalističkih postrojbi civilne zaštite 
Osječko-baranjske županije i oprema ostalih sastavnica sustava zaštite i spašavanja; 

13. u provedbi svih aktivnosti značajnih za izgradnju sustava zaštite i spašavanja, sustavno 
unaprjeđivati koordinaciju Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije i stožera za 
zaštitu i spašavanje jedinica lokalne samouprave; 

14. intenzivirati suradnju sa svim relevantnim institucijama na državnoj razini. 
 
 
5. Skloništa 
 

Kako bi se osigurala stalna ispravnost i funkcionalnost skloništa odnosno očuvala njihova 
temeljna zaštitna funkcija, u narednom razdoblju potrebno je: 
 
1. u proračunima jedinica lokalne samouprave osigurati sredstva za redovito održavanje skloništa 

osnovne zaštite u njihovom vlasništvu; 
2. potaknuti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u skloništima u kojima nije provedeno 

etažiranje kako bi se omogućilo svrhovito korištenje navedenih objekata; 
3. održavanje skloništa (koje obuhvaća poslove tekućeg održavanja, servisnog održavanja i 

radove investicijskog održavanja) provoditi sukladno pravilima struke. 
 
 
6. Objava 
 

Ove Smjernice bit će objavljene u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 
 


